
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 27 вересня 2018 року         № 1076 

 

Про надання у безоплатне 

користування автомобіля ЗАЗ 110557 

 
Відповідно до ст. 828 Цивільного кодексу України,  законів  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту»,  з метою організації навчально-виховного процесу в Бережанському 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, вжиття заходів щодо 

отримання сертифікату про державну акредитацію закладу з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, на виконання рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради від 06 вересня 2018 року 

№665 «Про стан виконання рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради від 06 червня 2018 року «Про роботу Бережанського навчально-

виховного комбінату за 2017-2018 навчальний рік», враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати у безоплатне користування Бережанському міжшкільному 

навчально-виробничому комбінату автомобіль ЗАЗ 110557, державним 

номерним знаком ВО 6296 АА, 2004 року випуску, номер кузова 

Y6D11055740027757, який є об’єктом комунальної власності 

територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради укласти договір 

позички автомобіля ЗАЗ 110557, державним номерним знаком ВО 6296 

АА, 2004 року випуску, номер кузова Y6D11055740027757 терміном на 2 

роки 11 місяців (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток до рішення 

Бережанської міської ради 

від  27.09.2018 року 

№ 1076  
 

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ 

  

м. Бережани "___" ____________ 20__ р. 

  

Бережанська міська рада, в особі міського голови Музички Володимира Ярославовича, який 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - 

Позичкодавець, з однієї сторони, та відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

в особі начальника відділу Михальчук Галини Василівни, яка діє на підставі Положення, 

надалі - Користувач, з другої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна 

окремо - "Сторона"), уклали даний Договір про наступне: 

  

1. Предмет договору 
1.1. Позичкодавець передає у безоплатне користування Користувачу автомобіль марки ЗАЗ 

110557, державним номерним знаком ВО 6296 АА, 2004 року випуску, номер кузова 

Y6D11055740027757 для організації навчально-виховного процесу в Бережанському 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. 

  

2. Права та обов'язки Позичкодавця 
2.1. Позичкодавець має право: 

2.1.1. На дострокове розірвання дії даного Договору; 

2.1.2. На здійснення перевірки технічного стану автомобіля та стану його утримання в 

Користувача; 

2.1.3. На своєчасне повернення автомобіля від Користувача. 

2.2. Позичкодавець зобов'язаний: 

2.2.1. Протягом двох календарних днів з моменту підписання даного Договору передати 

автомобіль Користувачеві; 

2.2.2. Не перешкоджати Користувачеві в користуванні автомобілем; 

2.2.3. Після закінчення дії даного Договору прийняти від Користувача автомобіль. 

  

3. Права та обов'язки Користувача 
3.1. Користувач має право: 

3.1.1. На своєчасну передачу йому в користування автомобіля від Позичкодавця; 

3.1.2. На передачу автомобіля в технічно справному стані; 

3.1.3. На відшкодування збитків у разі неналежного чи/та невчасного виконання 

Позичкодавцем своїх зобов'язань. 

3.2. Користувач зобов'язаний: 

3.2.1. Користуватись автомобілем відповідно до його функціонального призначення; 

3.2.2. Здійснювати допуск до керування автомобілем лише кваліфікованого працівника та не 

передавати його іншим особам; 

3.2.3. Здійснювати звичайні витрати щодо підтримання автомобіля у належному стані; 

3.2.4. Оформити поліс обов’язкового страхування страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів; 

3.2.5. Забезпечити поточний ремонт автомобіля та належне його зберігання.  

3.2.6. Протягом двох календарних днів після закінчення даного Договору передати 

автомобіль у належному та технічно справному стані Позичкодавцеві. 

  

4. Дія Договору 



4.1. Даний Договір чинний з монету його підписання і діє до "27" вересня 2023 р. 

  

5. Дострокове розірвання даного Договору 
5.1. Кожна із сторін даного Договору має право достроково розірвати дію цього Договору, 

попередивши про це іншу сторону за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати 

розірвання. 

  

6. Відповідальність сторін 
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі іменується 

«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 

чинним в Україні законодавством. 

6.2. При порушенні Користувачем строку повернення Майна з позички він повинен сплатити 

Позичкодавцю штраф у розмірі 0,1 % від ринкової вартості Майна, переданого у позичку. 

  

7. Інші положення 
7.1. Передачу автомобіля між сторонами даного Договору здійснюють уповноважені 

представники, про що підписують акти прийому-передачі з зазначенням технічного стану 

автомобіля. 

7.2. Внесення змін та доповнення до даного Договору допускається за згодою сторін. 

7.3. Даний Договір підписано у двох оригінальних примірниках, котрі мають однакову 

юридичну силу. 

  

8. Реквізити сторін 

  

Позичкодавець: 

Бережанська міська рада 

вул. Банкова 3  

м. Бережани 

Тернопільська обл. 

р/р _____________ 

МФО 838012 Головне управління 

державного казначейства в Тернопільській 

області 

ЄДРПОУ __________   

 

Міський голова ________В.Я. Музичка 

Користувач: 

Відділ освіти, молоді та спорту  

Бережанської міської ради 

вул. Банкова 3  

м. Бережани 

Тернопільська обл. 

р/р 35413077793322 

МФО 838012 

ЄДРПОУ 40211011 Головне управління 

державного казначейства в Тернопільській 

області 

Начальник 

відділу       ____________   Г.В. МИХАЛЬЧУК 

 


